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Aan het bestuur van:

Stichting Broedplaats aan de Zaan

Oostzijde 381

1508 EP Zaandam

Datum: 02 juni 2021

Betreft: jaarstukken 2019

Geacht bestuur,

Hierbij ontvangt u het financieel verslag over het boekjaar 2019 van Stichting Broedplaats aan de Zaan te Zaandam.

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Broedplaats aan de Zaan te Zaandam is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de winst-en-verliesrekening over
2019, met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving,
die uitgegeven zijn door de Raad voor de jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn 640 'Organisaties-zonder-
winststreven' en de voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze
standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in
overeenstemming met RJ 640. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en
financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante
informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving,
dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze
werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening
overeenkwam met onze kennis van Stichting Broedplaats aan de Zaan.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften
in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen
dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben
uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Wij vestigen de aandacht op punt 1.2 in de toelichting van de jaarrekening, waarin uiteengezet is dat de entiteit een
netto verlies van € 102.208 over 2019 heeft geleden en dat per 31 december 2019 de totale activa van de entiteit de
vlottende passiva overstegen met € 154.297. Deze condities, samen met andere omstandigheden zoals uiteengezet in
punt 1.2 duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen
bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de entiteit.

Met vriendelijke groet,

 

 

 

BizZnizZ Partners B.V.

drs. B. Penning RA

Wormerveer
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Accountantsrapport      

Stichting Broedplaats aan de Zaan
2019



Algemeen

Vergelijkende cijfers

De in dit rapport ter vergelijking opgenomen cijfers over 2018 zijn ontleend aan het rapport zoals opgesteld op

27/06/2019.

Oprichting stichting

Blijkens de akte d.d. 19/11/2014, werd de stichting per genoemde datum opgericht. De stichting is ingeschreven bij de

Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 61961310.

Activiteiten

De activiteiten van de stichting bestaan voornamelijk uit:

Het behartigen van belangen van kunstenaars en kleinschalige, kunstgerelateerde bedrijven die elkaar willen stimuleren

en consulteren binnen de grenzen van de gemeente Zaanstad. Het leveren van een bijdrage aan de totstandkoming en

instandhouding van levendige werkplaatsen en/of woon-werkpanden ('broedplaatsen").
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Financiële positie

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie verstrekken wij u de navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd

op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de balans per 31 december 2019 in verkorte

vorm.

Financiële structuur

31 december 2019 31 december 2018

€  % €  %

Activa

Materiële vaste activa 164.691 43.0 - 0.0

Financiële vaste activa 55.000 14.4 21.250 17.7

Vorderingen 122.591 32.0 30.829 25.7

Liquide middelen 40.337 10.5 67.722 56.5

382.619 100.0 119.801 100.0

Passiva

Stichtingsvermogen -85.993 -22.5 16.215 13.5

Langlopende schulden 240.290 62.8 41.061 34.3

Kortlopende schulden 228.322 59.7 62.525 52.2

382.619 100.0 119.801 100.0

Analyse van de financiële positie

31/12/2019
€

31/12/2018
€

Op korte termijn beschikbaar

Vorderingen 122.591 30.829

Liquide middelen 40.337 67.722

162.928 98.551

Kortlopende schulden 228.322 62.525

Liquiditeitssaldo -65.394 36.026

Werkkapitaal -65.394 36.026

Vastgelegd op lange termijn

Materiële vaste activa 164.691 -

Financiële vaste activa 55.000 21.250

219.691 21.250

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 154.297 57.276

Financiering

Stichtingsvermogen -85.993 16.215

Langlopende schulden 240.290 41.061

154.297 57.276
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Kengetallen

Resultaten

2019
€

2018
€

Netto-baten - -

Brutomarge 158.891 211.591

Resultaat boekjaar -102.208 1.667

De netto-omzet is in 2019 gelijk gebleven ten opzichte van 2018 met € - .

De brutomarge is in 2019 gedaald ten opzichte van 2018 met € 52.700 .

Het resultaat boekjaar is in 2019 gedaald ten opzichte van 2018 met € 103.875 .

Liquiditeit

Uit de liquiditeit, zijnde de verhouding tussen vlottende activa en de kortlopende schulden, blijkt in hoeverre een

onderneming aan haar financiële verplichtingen op korte termijn kan voldoen.

Current ratio

2019
/

2018
/

Vlottende activa 0.7 1.6

Kortlopende schulden

Quick ratio

2019
/

2018
/

Vlottende activa 
- voorraden

0.7 1.6

Kortlopende schulden

De current ratio is in 2019 gedaald ten opzichte van 2018.

De quick ratio is in 2019 gedaald ten opzichte van 2018.
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Solvabiliteit

Uit de solvabiliteit - de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen dan wel de verhouding tussen

het eigen vermogen en het totaalvermogen - blijkt het weerstandsvermogen van de onderneming. Hoe hoog deze

solvabiliteit moet zijn hangt af van de aard van de onderneming.

Solvabiliteit eigen vermogen vs totaal vermogen

2019
%

2018
%

Stichtingsvermogen x 100 -22.5 13.5

Totaal vermogen

Solvabiliteit eigen vermogen vs vreemd vermogen

2019
%

2018
%

Stichtingsvermogen x 100 -18.4 15.7

Vreemd vermogen

Solvabiliteit vreemd vermogen vs totaal vermogen

2019
%

2018
%

Vreemd vermogen x 100 122.5 86.5

Totaal vermogen

De solvabiliteit EV/TV is ten opzichte van 2018 gedaald.

De solvabiliteit EV/VV is ten opzichte van 2018 gedaald.

De solvabiliteit VV/TV is ten opzichte van 2018 gestegen.
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Balans per 31 december 2019 
Balans na voorstel resultaatbestemming

Ref. 31 december 2019 31 december 2018

€ € € €

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa 5

Verbouwingen 164.691 -

164.691 -

Financiële vaste activa 6

Overige vorderingen (langlopend) 55.000 21.250

55.000 21.250

Vlottende activa

Vorderingen 7

Vorderingen op handelsdebiteuren 45.234 14.905

Vorderingen uit hoofde van belastingen 72.410 11.404

Overlopende activa 4.947 4.520

122.591 30.829

Liquide middelen 8 40.337 67.722

Totaal activa 382.619 119.801
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Balans per 31 december 2019 
Balans na voorstel resultaatbestemming

Ref. 31 december 2019 31 december 2018

€ € € €

Passiva

Stichtingsvermogen 9

Stichtingskapitaal -85.993 16.215

-85.993 16.215

Langlopende schulden (nog voor meer dan
een jaar)

10

Obligatieleningen, pandbrieven en andere
leningen

175.200 -

Overige schulden 65.090 41.061

240.290 41.061

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 11

Kortlopende leningen-schulden-
verplichtingen

10.050 -

Schulden aan leveranciers en
handelskredieten

167.572 2.359

Overlopende passiva 50.700 60.166

228.322 62.525

Totaal passiva 382.619 119.801
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Staat van baten en lasten over 2019

Ref. 2019 2018

€ € € €

Baten 12 158.891 211.591

Overige bedrijfskosten 14 261.099 209.924

Som der bedrijfslasten 261.099 209.924

- -

Resultaat voor belastingen -102.208 1.667

Resultaat na belastingen -102.208 1.667
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1 Algemene toelichting

1.1   Activiteiten

De activiteiten van de vennootschap bestaan voornamelijk uit:
Het behartigen van belangen van kunstenaars en kleinschalige, kunstgerelateerde bedrijven die elkaar willen stimuleren
en consulteren binnen de grenzen van de gemeente Zaanstad. Het leveren van een bijdrage aan de totstandkoming en
instandhouding van levendige werkplaatsen en/of woonwerkpanden ('broedplaatsen").

1.2   Continuïteit

Het eigen vermogen van de vennootschap bedraagt per 2019-12-31 € 85.993 negatief. De financiering hiervan vindt
geheel plaats met kortlopende/langlopende schulden. 
Een en ander is met name veroorzaakt door de relatief hoge leegstand, het gevolg van de overgang naar een andere
locatie én door de negatieve effecten van COVID-19. Daarnaast zijn de verbouwingskosten van het pand hoger
uitgevallen dan begroot.
De continuïteit van de vennootschap hangt in hoge mate af van de bereidheid van de schuldeisers om deze financiering
te continueren. Op dit moment zijn hierover door de schuldeisers geen concrete toezeggingen gedaan, anders dan het
verlenen van betalingsuitstel danwel het treffen van betalingsregelingen op kortere termijn. Hierdoor bestaat er een
onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteit van het
geheel van de werkzaamheden van vennootschap.

Wij verwachten dat de kasstroom over de komende boekjaren zich positief zal ontwikkelen als gevolg van de volgende
maatregelen die wij inmiddels hebben getroffen en plannen die we hebben gemaakt: 
- Het invullen van de leegstand door het verhuren van ruimtes;
- Aanvragen van steunmaatregelen;
- Reduceren van kosten. 

Op basis van gesprekken die zijn gevoerd met de schuldeisers over onze maatregelen en plannen verwachten wij dat de
financiering zal worden gecontinueerd.

De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd
op de veronderstelling van continuïteit van de vennootschap.

1.3   Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijvingsnummer handelsregister

Stichting Broedplaats aan de Zaan is feitelijk en statutair gevestigd op Oostzijde 381 1508 EP Zaandam en ingeschreven
bij het handelsregister onder nummer 61961310.

2 Algemene grondslagen

2.1   Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door
de Raad voor de jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn 640 'Organisaties-zonder-winststreven'.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele
waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de
balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de
toelichting.
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3 Grondslagen voor waardering van activa en passiva

3.1   Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op
terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op
balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere
waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende noot.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop
de subsidies betrekking hebben.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en
bijzondere waardeverminderingen.

3.2   Financiële vaste activa

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten verstrekte leningen en overige vorderingen,
alsmede gekochte leningen die tot het einde van de looptijd zullen worden aangehouden. Deze vorderingen worden
initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze leningen gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs.

3.3   Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de
transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

3.4   Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-
courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide
middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

3.5   Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn
toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking
opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde
het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente
gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de staat van baten en lasten als interestlast verwerkt.

3.6   Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden
na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

4 Grondslagen voor bepaling van het resultaat

4.1   Overige bedrijfsopbrengsten

Onder overige bedrijfsopbrengsten worden resultaten verantwoord die niet rechtstreeks samenhangen met de levering
van goederen of diensten in het kader van de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten.
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4.2   Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief
beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur / verwachte
toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

4.3   Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde
kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan.
De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.
Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het
desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en verliesrekening.
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5. Materiële vaste activa

31/12/2019 31/12/2018

€ €

Verbouwingen 164.691 -

6. Financiële vaste activa

31/12/2019 31/12/2018

€ €

Overige vorderingen (waarborgsommen) 55.000 21.250

7. Vorderingen

31/12/2019 31/12/2018

€ €

Vorderingen uit hoofde van belastingen (omzetbelasting) 72.410 11.404

Vorderingen op handelsdebiteuren 45.234 14.905

Overlopende activa (nog te factureren omzet) 4.947 4.520

122.591 30.829

Specificatie vorderingen op handelsdebiteuren 31/12/2019 31/12/2018

€ €

Debiteuren 55.234 14.905

Voorziening dubieuze debiteuren -10.000 -

45.234 14.905

8. Liquide middelen

31/12/2019 31/12/2018

€ €

Tegoeden op bankgirorekeningen 40.337 67.632

Kasmiddelen - 90

40.337 67.722

Specificatie tegoeden op bankgirorekeningen 31/12/2019 31/12/2018

€ €

Triodos Betaalrekening 39.178 34.095

Triodos Spaarrekening 1.159 33.537

40.337 67.632
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9. Stichtingsvermogen

31/12/2019 31/12/2018

€ €

Stichtingskapitaal -85.993 16.215

10. Langlopende schulden

31/12/2019 31/12/2018

€ €

Obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen 175.200 -

Overige schulden 65.090 41.061

240.290 41.061

Specificatie obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen 31/12/2019 31/12/2018

€ €

Lening SBC Stichting Buurtcentra 135.000 -

Lening Stichting Cultuur + Ondernemen 20193416 40.200 -

175.200 -

De lening met SBC Stichting Buurtcentra is aangegaan per 1 juni 2019, kent een looptijd 
van 10 jaar en wordt in jaarlijkse annuïteiten afgelost. Het rentepercentage bedraagt 3,5%.
Gezien de slechte financiële positie is onderling overeengekomen dat de eerstvolgende 
aflossing met een jaar is uitgesteld tot 1 juni 2021.

De lening met Stichting Fonds Cultuurfinanciering is aangegaan op 27 november 2019. 
De looptijd bedraagt 7 maanden. Het rentepercentage bedraagt 3%.
Gezien de slechte financiële positie is onderling overeengekomen de lening af te lossen op 
29-01-2021 (€ 40.200).

Specificatie overige schulden 31/12/2019 31/12/2018

€ €

Ontvangen waarborgsommen 65.090 41.061

11. Kortlopende schulden

31/12/2019 31/12/2018

€ €

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 167.572 2.359

Overlopende passiva 50.700 60.166

Kortlopende leningen-schulden-verplichtingen 10.050 -

228.322 62.525
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Specificatie kortlopende leningen-schulden-verplichtingen 31/12/2019 31/12/2018

€ €

Lening Stichting Cultuur + Ondernemen 20193417 10.050 -

De lening met Stichting Fonds Cultuurfinanciering is aangegaan op 27 november 2019. 
De looptijd bedraagt 7 maanden. Het rentepercentage bedraagt 3%.
Gezien de slechte financiële positie is onderling overeengekomen de lening af te lossen op 
30-10-2020 (€ 10.050).

15. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Huurverplichtingen
De stichting is een huurverplichting aangegaan voor een pand.
Deze huurverplichting is aangegaan voor 10 jaar, ingaande op 1 april 2019.
De jaarlijkse huurverplichting bedraagt ca. € 225.000. Over 2020 bedraagt de verplichting ca. € 210.000
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Toelichting winst- en verliesrekening      



13. Overige baten

2019 2018

€ €

Huurontvangsten 158.891 211.591

14. Overige lasten

2019 2018

€ €

Huisvestingskosten 127.180 77.015

Overige personeelsgerelateerde kosten 83.779 80.241

Accountants- en advieskosten 23.984 249

Verkoop gerelateerde kosten 14.135 16.806

Kantoorkosten 7.678 34.904

Andere kosten 3.817 366

Administratieve lasten 526 343

261.099 209.924

Ondertekening bestuur en/of representanten voor akkoord:

Zaandam, 2 juni 2021

Stichting Broedplaats aan de Zaan
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Bizznizz Partners B.V.
accountants & adviseurs

Nijverheidsstraat 29
1521 NG Wormerveer

 
+31 (0)75 76 76 282

bizz@bizznizzpartners.nl
www.bizznizzpartners.nl

 
KvK  55087515

BTW  NL8515.60.647.B.01


	Samenstellingsverklaring van de accountant
	Accountantsrapport
	Accountantsrapport
	Balans 
	Winst- en verliesrekening 
	Grondslagen 
	Grondslagen 
	Toelichting op de balans
	Toelichting op de balans
	Toelichting winst- en verliesrekening
	Toelichting winst- en verliesrekening

		2021-06-02T14:43:58+0200
	Client IP: 185.200.135.109, Transaction ID: Y265JmnSqbELgbsjZKCeGhlBR1g=
	ValidSign
	E-SIGNED by bastien@bizznizzpartners.nl, ID: 9918bb26-6687-44d0-9c5c-c1332cab2572




